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„Zdrój Ciechociński” znajdziesz w następujących punktach:
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 2b, Urząd Miejski, ul. Kopernika 19, Miejskie Centrum Kultury, ul. Żelazna 5, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Żelazna 5, Punkt Handlowy „Yabo”, ul. Strażacka 2, Przedsiębiorstwo Handlowe „Ares”, ul. Broniewskiego 10, Kiosk „Ruch”, ul. Kościuszki 6, Kiosk „Ruch”, ul. Wojska Polskiego, Sklep „Danuta”, ul. Zdrojowa 3, Zakład Fotograficzny „Kodak”, ul. Broniewskiego 3, Delikatesy „Choba”, ul. Polna 14, Sklep „Koniczynka”, ul.
Dembickiego 35, Piekarnia-Cukiernia „Polkorn”, sklepy firmowe w Ciechocinku (Widok 46, Broniewskiego 4), w Aleksandrowie Kujawskim (Słowackiego 37),
Toruniu (Kraszewskiego 32/34, Gagarina 212, Mickiewicza 59), Bydgoszczy (Skłodowskiej-Curie 33) i Solcu Kujawskim (Garbary 2a), kawiarnia w Sanatorium
Uzdrowiskowym „Chemik”, ul. Widok 13, kawiarnia w Sanatorium Uzdrowiskowym MAX, ul. Lorentowicza 4, kawiarnia w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, ul. Wojska Polskiego 5.
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w adresie) otrzymał podziękowanie za dar
od Dyrekcji Pomnika – Szpitala Centrum
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Muzycy
grupy (ówczesny skład to: Sławek Małecki, Marek Modrzejewski, Sławek Jagas,
Mariusz Taranowski i nieżyjący już Piotr F.
Krajniak) grali dalej i przyczynili się do zebrania kolejnych kwot przeznaczonych na
leczenie chorych dzieci.
Na tym inicjalnym koncercie WOŚP był
Jurek Owsiak, ale to nie była jedyna jego
wizyta w Ciechocinku. Ówczesny dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury Piotr F. Krajniak, znany z organizacji szalonych imprez,
wpadł na pomysł urządzenia… Muzeum
WOŚP w Ciechocinku. Jak wspomina animatorka Joanna Ziółkowska: - Drugi Finał
WOŚP w 1994 r. pokazał, jak wielką moc
ma akcja Jurka Owsiaka, której granice
przekroczyły Polskę i "światełko do nieba"
rozbłysło na całym świecie. Dzięki muzykom ze Zdrowej Wody udało się nawiązać
kontakt z Jurkiem i poprosić o zgodę na
otwarcie pierwszego w Polsce i na świecie

Fot. Archiwum Joanny Ziółkowskiej

W 2011 roku z okazji jubileuszu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy ukazała się
książka Jurka Owsiaka „Róbta co chceta,
czyli jak na dłoni – 20 lat grania”, w której można znaleźć informacje o skromnych
początkach „grania” niezwykłej orkiestry,
interesujących postaciach zaangażowanych w jej działalność, różnych miejscach
i wielu oryginalnych pomysłach. Publikacja okraszona jest mnóstwem zdjęć
dokumentujących dorobek WOŚP. Nie
zabrakło też wzmianki o Ciechocinku. Jak
pisze Jurek Owsiak, to program „Róbta co
chceta” zaangażował się w zbieranie pieniędzy na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka
i „sprowokował muzyków do zgłaszania
ofert, że chętnie dla nas zagrają. Jednak
dopiero zespół Zdrowa Woda zamienił to
w konkret. Wiosną roku 1992 zorganizował koncert w Ciechocinku, na który zaprosił nas z kamerą. Zagrali w miejscu, które przypominało połączenie remizy z salą
widowiskową. Jeśli mnie pamięć nie myli,
to chyba na tym koncercie zbierane były
pieniądze. Kiedy pokazaliśmy w programie
obrazki z tego koncertu, ruszyła lawina
propozycji.” Autor tych słów trochę się
pomylił, bowiem koncert odbył się wcześniej, 15 lutego, a dziwne pomieszczenie
imprezy to nieistniejąca już sala gimnastyczna ciechocińskiego LO, która niegdyś
była salą bankietowo-koncertową hotelu
Müllera i dlatego była w niej scena. Celem
koncertu, jak odnotowały lokalne gazety, była pomoc dzieciom z wadami serca. Ciechocińska impreza była pierwsza,
a wpływy z koncertów, jakie miały odbyć
się w całym kraju, miały być przekazane
potrzebującym 25 kwietnia w Warszawie.
Dzięki sponsorom i anonimowym ofiarodawcom udało się zebrać w uzdrowisku
12 milionów (ówczesnych) złotych, o czym
pisał „Zdrój Ciechociński”. Zespół folklorystyczny Zdrowa Woda (naprawdę tak jest

Fot. Archiwum Joanny Ziółkowskiej

MUZEUM WOŚP W CIECHOCINKU

Muzeum WOŚP. Trochę potrwało uzyskanie zgody, aby na widok publiczny zostały
wystawione świadectwa szkolne, uwagi
w dzienniku czy rodzinne fotografie Jurka.
Ale do siedziby MCK przy ul. Raczyńskich
przyjechały również wystawiane na licytację przedmioty, m.in.: złote serduszko,
brykiet zmielonych banknotów z NBP,
poduszki, koszulki, okulary Jurka w czerwonych oprawkach i witraże z pracowni
państwa Owsiaków. W sobotę 26 lutego
1994 r. bohatera wystawy powitała orkiestra OSP z Raciążka, przedstawiciele
prasy, rozgłośni radiowych i telewizyjnych
oraz mieszkańcy Ciechocinka. Najważniejszym punktem programu było odsłonięcie
popiersia z napisem "OWSIAKOWI-SPOŁECZEŃSTWO" z prawdziwym - żywym
Jurkiem, co widać na załączonej fotografii. Po uroczystości i zwiedzaniu nastąpił
przemarsz ulicami miasta z siedziby MCK
do sali gimnastycznej LO w Ciechocinku
na czele z orkiestrą OSP z Raciążka. Tam
odbył się koncert zespołu "Zdrowa Woda",
od którego się wszystko zaczęło. Gościnnie wystąpił zespół "Łowcy".
Sławek Małecki dodaje: - Impreza miała
być satyrą na komunizm. Jurek Owsiak bez
oporów zaangażował się w ten happening:
odsłanianie popiersia, pompa, przepych,
obecność mediów, które to rejestrowały.
Żart udał się i spotkał się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. Było dużo dobrej
zabawy.
Z perspektywy lat widać, że Ciechocinek
ma spory udział w tym, że WOŚP gra już
30 lat. Może warto wrócić do idei Muzeum
WOŚP, a może wystawy poświęconej tej
imprezie w naszym mieście? A może ktoś
z czytelników podzieli się swoimi wspomnieniami sprzed lat? Może ktoś posiada
inne zdjęcia? Czekamy na Państwa listy.
Adres: zdroj@ciechocinek.pl.
			 Aldona Nocna
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Dzień Kota i konkurs
„Kot chodzący własnymi ścieżkami"
Z okazji Światowego Dnia Kota, Miejskie Centrum Kultury zorganizowało
konkurs fotograficzny pod nazwą
„Kot chodzący własnymi ścieżkami”.
Mieszkańcy Ciechocinka nadesłali
wiele wspaniałych prac przedstawiających uroczych pupilów. Rozstrzygnięcie, poprzedzone burzliwą debatą Jury, nastąpiło w sobotę 19 lutego.
Wyłoniono 3 zwycięzców w każdej
grupie wiekowej. Wśród dorosłych
nagrodę zdobyła pani Agnieszka
Marjańska. W kategorii dzieci zwyciężyła Daria Wojciechowska. Za
najlepszą pracę wśród młodzieży
licealnej nagrodę zdobył Wiktor
Rembowski. Reszta twórców została
doceniona dyplomem i upominkiem.
MCK dziękuje wszystkim, którzy od-

powiedzieli na zaproszenie do wzięcia
udziału w konkursie.
Tego samego dnia, grupa dzieci wraz
z rodzicami wzięła udział w zajęciach
animacyjnych oraz spotkaniu z felinoterapeutką - panią Sybilą Jaroszewską
i jej puszystym, kocim przyjacielem.
Wykład kototerapeutki zaciekawił
dużych i małych. Ze spotkania i możliwości przytulenia kota, najbardziej
zadowolone były jednak dzieci. Po
spotkaniu, animatorki zaprosiły przybyłych do zabawy. Dzieci pokonywały tory przeszkód i wykonywały kocie
aktywności fizyczne. Na zakończenie,
wszyscy wykonali koty z talerzyków,
materiałów i futerka. Współorganizatorem wydarzenia była firma Polkrys
sp. z o.o. z Rożna - Parcele.

Chiński Nowy Rok
W dniu 12 lutego, w budynku MCK-u zawitał egzotyczny gość. Nieliczni, którzy
przeżyli spotkanie, opisują stwora następująco: wielki jak góra i gorący jak lawa.
Obleczony twardszą niż najtwardsza stal
łuską. Uzbrojony w ostre jak noże szpony i komplet silnych zębów. Mieniący się
w świetle słonecznym tysiącem kolorów.
Plujący jadem, ziejący ogniem, paraliżujący srogim spojrzeniem. Wezwani na miejsce eksperci długo dumali nad nietypowym zjawiskiem, nie umiejąc go nazwać,
ani określić celu jego wizyty. Blady strach
padł na pracowników i uciekliby z pewnością w popłochu, gdzie pieprz rośnie,
gdy nagle stworzenie przemówiło, przedstawiając się kulturalnie.
Na jaw wyszło, że w ciemności kinowej
sali skrywa się najprawdziwszy w świecie smok! Potwór przybył do Ciechocinka
z bardzo daleka. Grzecznie zażyczył sobie, by zaprosić do MCK-u ciechocińskie
rodziny. Przyznał, że bardzo kocha dzieci
i pragnie spotkać się z nimi, by zabrać
je na wspaniałą przygodę i opowiedzieć
o niezwykłym wydarzeniu, obchodzonym
hucznie w jego ojczyźnie.
Do MCK-u zawitały tłumnie dzieci wraz
z rodzicami. Przybyłych przywitała dekoracja z chińskich lampionów i czerwonych
tkanin. Goście poznali chińskiego smoka
oraz tradycję świętowania Chińskiego
Nowego Roku. Ogromny gad poprosił
zebranych, by własnoręcznie wykonali
podobizny smoków i wzięli udział w pochodzie ulicami miasta.

Koncert „Miłość w karnawale”

W niedzielny wieczór, 27 lutego,
w budynku Teatru Letniego odbył się
wyjątkowy koncert „Oblicza miłości
w karnawale”.

Czy mnie kochasz? - te słowa padały
z ust niejednego człowieka. Czy Miłość ci wszystko wybaczy? Zdradę,
kłamstwo i grzech? A może miłość to
wolny ptak, tak jak Carmen, główna
bohaterka opery G. Bizeta? Wieczór
pożegnania z karnawałem minął pod
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znakiem muzycznych uniesień. Wspaniali wykonawcy od razu złapali doskonały kontakt z widownią, okraszając
swoje występy dozą dobrego humoru.
W programie znalazły się perły światowej muzyki, od opery, przez musical,
po operetkę. Nie zabrakło tenorowych
pieśni neapolitańskich, duetów miłosnych, piosenek o miłości zawiedzionej, ale i hitów na miarę „Gdybym był
bogaty”.

Uczestnicy zajęć podzielili się na dwie
grupy. W każdej z nich żwawo pracowali zarówno dorośli, jak i dzieci. Dzięki ich
wysiłkowi powstały dwa wspaniałe smoki. Po zakończeniu zajęć, dzieci podniosły
smoki w górę i przy dźwiękach chińskiej
muzyki udały się na dwór, niosąc mieszkańcom Ciechocinka wesołą atrakcję.
Zespół MCK-u dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w zajęciach!

Walentynki w kinie

Wieczorem 14 lutego, budynek MCKKina Zdrój rozświetlił blask miłości.
Przybyłych na seans przywitały liczne
dekoracje. Znane wszystkim korytarze
zmieniły się nie do poznania. Zastosowano czerwono - różowy wystrój, okraszony magicznym blaskiem świec. Uwa-

gę przechodniów zwracał duży, świetlny
napis MIŁOŚĆ, widoczny na Skwerze Excentryków. Wszyscy goście mogli zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie w eleganckim
fotolustrze oraz poczęstować się słodkimi lizakami. Dla dzieci oczekujących
na rodziców, przygotowano zajęcia pla-

styczno - ruchowe. Współorganizatorami
wydarzenia byli KARO - Gazy medyczne
i techniczne, Simply Events, EFT - Eventowe Fotolustro Toruń oraz Hurtownia
Słodyczy Dragon2 M.M. Szparaga z Aleksandrowa Kujawskiego.

Ostatki w MCK
W dniu 26 lutego, MCK odwiedził teatr
Magmowcy, ze spektaklem dla dzieci pt.
„O bałwanku, który miał gorące serce”.
Wydarzenie zgromadziło licznie przybyłych milusińskich wraz z rodzicami. Po
zakończeniu przedstawienia, wychodzących z MCK-u witała Kujawska Koza, która przybyła do nas specjalnie z Lubania.
Barwnie przebrani zapustnicy porwali
do zabawy, zgromadzonych tłumnie na
Skwerze Excentryków, mieszkańców
Ciechocinka oraz zaciekawionych kuracjuszy. Rozweselony pochód przeszedł

ulicą Zdrojową, odwiedził park Zdrojowy
i narobił zamieszania wokół tężni. Ostatecznie, wszyscy pożegnali się uroczyście
pod budynkiem Kina Zdrój. Zapustnicy
byli jednak oblegani przez ciechocinian
jeszcze długo po zakończeniu imprezy.
Dziękujemy panom tworzącym „Kozę”, że
w czasie niepokoju i narastającego stresu, przynieśli nam powiew radości i normalności oraz zwrócili uwagę na to, jak
cenne dziedzictwo ukryte jest w lokalnej
tradycji.

„Chusta, która gra i tańczy”

"Chusta, która gra i tańczy" to dwudniowy cykl warsztatowy skierowany
do seniorów. Główną ich ideą było zaprezentowanie uczestnikom orientalnej
sztuki tanecznej pochodzącej z Bliskiego
Wschodu, która stanowi ciekawą alternatywę dla standardowych form aktywności fizycznej.
Pierwszy dzień wydarzenia zakładał
warsztaty krawieckie, podczas których
uczestnicy zapoznali się z podstawowymi
elementami garderoby klasycznego tańca
egipskiego.
W drugim dniu projektu odbyły się warsztaty taneczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z podstawowymi ruchami
tańca arabskiego.

Warsztaty Kokedama

Kokedama to forma sztuki japońskiej wywodzącej się od bonzai. „Koke” w języku
japońskim oznacza mech, „dama” - kulę.
Kokedama to inspirująca kula, ulepiona z mieszanki ziemi i pokryta mchem,
z rosnącą w niej rośliną. Może tworzyć
wiszący ogród lub stać na podstawce.

Decyzja zależy od twórcy. W dniu 17
lutego o 17.00 przybyłe do MCK panie
miały okazję wziąć udział w warsztatach
z tej zachwycającej sztuki komponowania
roślin.
Aleksandra Jachimek-Jankowska
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DWOREK
PREZYDENTA RP ODRESTAUROWANY
Ciechocinek oprócz walorów klimatycznych i leczniczych, posiada ciekawą architekturę
i obiekty o historycznym rodowodzie. Jest wśród nich rezydencja Prezydenta RP.
W ubiegłym roku obiekt przeszedł remont, dotyczył on naprawy i impregnacji dachu, malowania elewacji, naprawy
i malowania stolarki okiennej oraz wymiany płytek na kamień elewacyjny na tarasach i balkonach przy wejściu głównym.
Działka, na której znajduje się Dworek

Prezydenta RP ma 7268 m2 powierzchni. Od południa i południowego zachodu
przylega do parku Sosnowego, objętego
ochroną konserwatorską. Sama działka,
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zwłaszcza od strony parku, również jest
mocno zalesiona.
Piętrowy dworek, w stylu neoklasycystycznym, jest stosunkowo niewielki.
Z przedsionka na parterze wchodzi się
do hallu. Schody po lewej stronie prowadzą na piętro, po prawej stronie jest sala
wystawowo-konferencyjna, na wprost
biblioteka. Tu, na parterze znajdują się
wystawy stałe i czasowe. Te poświęcone
historii dworku i Prezydentowi Ignacemu Mościckiemu umieszczone są w hallu
głównym. Ekspozycje czasowe znajdują
się w sali, będącej również salą konferencyjną.
Obiekt w czasie II Wojny Światowej stał
się siedzibą gestapo, w latach 50. i 60.
funkcjonował jako instytut Badawczo
- Naukowy o specjalizacji laryngologii,

w latach 70. - dom wczasowy zarządzany
przez Krajową Radę Państwa, a w latach
80. działał jako przedszkole.
Odrestaurowany i pieczołowicie wyremontowany, Dworek Prezydenta RP
mieści dzisiaj pamiątki oraz wystawy czasowe przedstawiające działalność prezydentów. Dworek Prezydenta RP dołączył
do reprezentacyjnych zabytkowych zabudowań Ciechocinka.

Wystawa
"W obiektywie"
18 lutego w Miejskim Centrum Kultury
w Ciechocinku odbył się wernisaż prac
uczestników, którzy biorą udział w cyklu
warsztatów fotograficznych działających
przy MCK. Wystawa nosi tytuł „W obiektywie” i jest dostępna za darmo dla zainteresowanych.

Walentynki
w Niezapominajce

było posilić się wspólnie przygotowanymi smakołykami. Walentynki były pełne
radości i muzyki, o którą zadbała grupa
Scena Marzeń. Po raz kolejny Seniorzy
udowodnili, że zawsze jest czas na dobrą
zabawę.

Na wystawie możemy podziwiać prace:
Wandy Rosińskiej, Anity Szuflickiej, Emilii Andrzejewskiej, Krystyny Wagnerowskiej, Justyny Małeckiej, Marka Błachowicza, Piotra Pastwikowskiego, Ryszarda
Szuby, Sławomira Stańczyka, Sławomira
Świątkiewicza, Izydora Zaręby i Wojciecha Balczewskiego.
Seniorzy z ciechocińskiego Klubu Senior
+ Niezapominajka coraz chętniej spędzają Dzień Zakochanych inaczej niż zwykle,
okazując sobie więcej sympatii i zainteresowania.
Także w tym roku, 15 lutego, odświętnie
ubrani, spotkali się na wspólnym biesiadowaniu. Uczcili to święto z wielką energią i humorem. Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło burmistrza naszego miasta,
Leszka Dzierżewicza. Na uczestników
czekały ciekawe konkursy. W przystrojonej „serduszkowej” sali naszego klubu
czas upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. Po wyczerpujących tańcach można

Ostatni tydzień karnawału w Niezapominajce

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzien karnawału i jest świętem zwyczajowym. Według jednego z przesądów, jeśli
ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to w dalszej części roku nie

bedzie mu sie wiodło. Uczestnicy Klubu
Senior + Niezapominajka nie muszą się
tego obawiać, ponieważ każdy z nich
spróbował lukrowanych smakołyków.
Dodatkowo wieczór osłodził pyszny tort

od świętujących tego dnia: jubilatki Marii
i solenizanta Macieja. Biesiadnikom przygrywał Toruński Zespół RetroBand, działający przy Centrum Aktywności Lokalnej
"Willa z Pasją" w Toruniu.
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PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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OGŁOSZENIA

NOWE CENY
ZA WODĘ I ŚCIEKI

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porady prawne udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy piątek w godz. 10:00 – 14:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku informuje, że decyzją z 30.12.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie gminy miejskiej
Ciechocinek na okres 3 lat. Nowa taryfa obowiązuje
od 22 stycznia 2022 r.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
ZA DOSTARCZANA WODĘ
1-12 m-cy

Lp.

13-24 m-cy

25-26 m-cy

Wyszczególnione

Cena/Stawka (netto)

Jednostka
miary

cena za dostarczoną
wodę

4,23

4,25

4,21

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

4,09

4,09

4,09

zł/odczyt,
rozliczenie

1

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI
1-12 m-cy

13-24 m-cy

25-26 m-cy
Jednostka
miary

Lp.

Wyszczególnione

1

Odbiorcy ścieków
sanitarnych Grupa I

5,46

5,54

5,19

zł/m3

2

Odbiorcy ścieków
sanitarnych Grupa II

7,46

7,61

7,61

zł/m3

Cena/Stawka (netto)

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi
ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją
alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego
urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane
ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub
mediacji. W 2022 roku obowiązują wcześniejsze zapisy
pod numerem telefonu: 54 282 79 24 lub 54 282 79 00
Zapisów można dokonać również drogą elektroniczną
na stronie: https://np.ms.gov.pl/kujawsko–pomorskie/
aleksandrowski

Burmistrz Ciechocinka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej www.bip.
ciechocinek.pl zamieszczono wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Ciechocinek przeznaczone do dzierżawy.

DYŻURY RADNYCH W 2022 ROKU
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-15:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego, pokój nr 12.
• Barczak Dariusz d.barczak@ciechocinek.pl: 06.06, 19.09.
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl: 13.06, 26.09.
• Jucewicz Jarosław j.jucewicz@ciechocinek.pl: 20.06, 03.10.
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl: 27.06, 10.10.
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl: 14.03, 04.07, 17.10.
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl: 21.03, 11.07, 24.10.
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl: 28.03, 18.07, 31.10.
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl: 04.04, 25.07, 07.11.
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl: 11.04, 01.08, 14.11.
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl: 25.04, 08.08, 21.11.
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl: 09.05, 22.08, 28.11.
• Szadłowski Dariusz d.szadlowski@ciechocinek.pl: 16.05, 29.08, 05.12.
• Wesołowski Paweł p.wesolowski@ciechocinek.pl: 23.05, 05.09, 12.12.
• Zieliński Wojciech w.zielinski@ciechocinek.pl: 30.05, 12.09, 19.12.

Poza terminami dyżurów radnych, wskazanymi w ww. planie
przyjęć, na spotkanie z radnymi można umówić się kontaktując się osobiście, telefonicznie lub mailowo z Biurem Organów Samorządowych (pokój nr 12 Urzędu Miejskiego, tel. 54
281 86 29, e-mail: radamiejska@ciechocinek.pl, biurorady@
ciechocinek.pl), a także mailowo z poszczególnymi radnymi.
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Ciechocinek dla Ukrainy
Zbiórki darów, transporty na granicę, schronienie dla uchodźców.
Ofiarna pomoc i otwarte serca. Ciechocinek włączył się w pomoc ofiarom
wojny w Ukrainie. Samych uchodźców w uzdrowisku może być ponad 300.

- Teraz skupiamy się na pomocy w samym
Ciechocinku – mówi Lidia Wasilewska,
kolejna aktywistka stowarzyszenia i pracownica miejskiej biblioteki.
A jest komu pomagać. Od aktywistów
słyszymy, że pierwsi uchodźcy dotarli
do Ciechocinka już 26 lutego, dwa dni po
wybuchu wojny. Władze miasta nawiązały współpracę z sanatoriami, hotelami
i pensjonatami, które przyjęły uchodźców. Mirosław Ciuryło, pełnomocnik ds.
obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim,

mówi o 250 miejscach w sześciu obiektach. Te szybko się zapełniły, choć gmina
czeka na zapowiadaną zmianę przepisów, by przygotować kolejne miejsca.
I obiecane wsparcie finansowe władz
województwa.
Wiadomo, że wciąż zgłaszają się kolejni
uchodźcy. Na razie przyjmują ich osoby
prywatne. - Zebrałyśmy 20 domów, ludzi
dobrej woli, którzy chcieli przyjąć potrzebujących pod swój dach. Te miejsca
są już zapełnione – mówi Agata Krupa ze
Szmaragdowego Pawia.
Wciąż organizowane są zbiórki darów,
przede wszystkim dla osób, które przebywają w Ciechocinku. Gmina zorganizowała zbiórkę w Szkole Podstawowej nr 1,
w całym mieście pojawiło się wiele innyh
inicjatyw.
- Nasza zbiórka była zbiórką szkolną, ale
ludzie chcieli się włączyć i donosili dary
– mówi siostra Katarzyna Bąkowska ze
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi,
która wraz z siostrą Renatą Ostrowską
współprowadzi Szkolne Koło Caritas
Szkoły Podstawowej nr 3. - Zebraliśmy
ogrom rzeczy, chemię, produkty dla niemowląt. Wszystko miało trafić do Carita-

Fot. Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw

Zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy
rozpoczęły się niemal natychmiast po
wybuchu wojny. - Zaczęło się od apelu
w mediach społecznościowych, gdzie napisałyśmy, że zbieramy dary. Miałyśmy
kontakt z punktem w Dołhobyczowie
– mówi Agata Krupa z ciechocińskiego
Stowarzyszenia Szmaragdowy Paw. Na
polsko-ukraińską granicę dotarły dwa
transporty materiałów opatrunkowych
i higienicznych. Agnieszka Rybczyńska,
aktywistka Szmaragdowego Pawia i radna miejska, po powrocie z granicy pomagała jeszcze w transporcie uchodźców
w regionie. Wiemy, że organizację punktów recepcyjnych dla uchodźców na granicy wspierali też ciechocińscy harcerze.

su diecezji włocławskiej, z którym ściśle
współpracujemy, ale kiedy dowiedziałyśmy się, że uchodźcy są już w Ciechocinku, skupiamy się na pomocy na miejscu
– podkreśla s. Katarzyna Bąkowska.
- To oddolna inicjatywa, działamy na potrzeby lokalnej ukraińskiej społeczności
– mówi Maciej Wzięch, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3. Do akcji włączyły się
samorządowe przedszkola „Bajka” i Kubuś Puchatek.
- We wszystkim pomagali uczniowie,
członkowie szkolnego koła. Nosili paczki, segregowali dary. Taka jest idea koła,
żeby uczyć dzieci wrażliwości. Chcemy
wyzwolić jak największą solidarność
i empatię – podkreśla s. Katarzyna Bąkowska. - To nie jest pierwsza nasza akcja
– zastrzega, wspominając choćby kwesty
na rzecz Kasi Intek czy Amelki Bartoszak.

Fot. Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw
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Siostra Bąkowska zaznacza, że szkolny
Caritas nie prowadzi już publicznej zbiórki. Teraz siostry odwiedzają uchodźców
i monitują ich potrzeby. Starają się pomagać w oparciu o to, co dotychczas zebrały.

Fot. Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw

Jeśli potrzebne są przedmioty, którymi
nie dysponują, o pomoc proszą własną
sieć wsparcia. - Każda akcja, którą organizujemy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców i dzieci. Wiemy, że
możemy na nich liczyć – podkreśla.
Inne stowarzyszenia i instytucje wciąż
przyjmują dary. Listę zbiórek zamieszczamy w ramce obok artykułu.
Aktywistki podkreślają, że dramat wojny wyzwala ogromne emocje. - To, co
się dzieje w Ukrainie, strasznie nas dotyka jako ludzi, obywateli, ale też jako
kobiety – mówi o powodach swojego
zaangażowania Agata Krupa, prezeska
Szmaragdowego Pawia. - Zaczęłyśmy od
pomocy humanitarnej, ale chcemy iść dalej – dodaje. Mówi o zajęciach integracyjnych czy animacyjnych dla dzieci, a także
spotkaniach dla kobiet, które pomogą im
funkcjonować i poruszać się po Ciechocinku.
Siostra Katarzyna Bąkowska przyznaje,
że inicjatywy pomocowe spotykają się
z wdzięcznością mieszkańców uzdrowiska. I samych uchodźców. - Widzimy łzy.
Ludzie, do których idziemy z pomocą, nie
są w stanie wyrazić swojej wdzięczności
– opisuje.

Zespół Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw
- To jest burza emocjonalna. Z jednej
strony radość, że możemy pomóc. Poczucie, że potrafimy się zjednoczyć w obliczu tragedii. Jesteśmy zaskoczone skalą
pomocy. Z drugiej strony chwilami ogar-

nia nas rozpacz, kiedy myślimy o tym,
co tam się dzieje – mówi Agata Krupa. Wszystko szybko się zmienia, ale wciąż
mamy energię do działania i nadzieję, że
wszystko się poukłada – kwituje.

Jak możesz pomóc?
W Ciechocinku działają punkty zbiórki środków pomocy humanitarnej
dla mieszkańców Ukrainy.
Zbiórka prowadzona przez Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw w punktach:

Restauracja Perła Tężni (ul. Tężniowa 4, godz. 10-18),
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskie Centrum Kultury
(ul. Żelazna 5, w godzinach otwarcia instytucji),
Przychodnia Rodzinna (ul. Zdrojowa 46, w godzinach otwarcia).
Po zamknięciu punktów zbiórek w sprawie odbioru darów
organizatorki proszą o kontakt z Agnieszką Rybczyńską
(tel. 693 565 049). Możliwe
jest także przewiezienie artykułów.

Produkty i środki, które mogą
być przekazane potrzebującym na Ukrainie: proszki do
prania, pasty i szczoteczki do
zębów, żywność (kasza, makaron, ryż, konserwy, olej),
płyny do kąpieli, szampony,

kremy do twarzy i rąk, koce,
kołdry, śpiwory, słodycze dla
dzieci, kawa, herbata, czysta
odzież w dobrym stanie odpowiednia do pory roku.

Została uruchomiona strona internetowa z informacjami o sposobach organizacji pomocy
dla uchodźców ukraińskich. Działa ona pod adresem: pomagamukrainie.gov.pl
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#ZDANIEM PSYCHOLOGA

KILKA REFLEKSJI O MIŁOŚCI…
AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

Ten, kto kocha sam siebie może dawać
i potrafi sam siebie „doładowywać”. Zna
swoje granice, realizuje swoje potrzeby.
Dodatkowo szanuje to, co czuje, potrafi słuchać siebie, swojej intuicji, jest dla
siebie życzliwy, bierze za siebie odpowiedzialność. Zdaje sobie sprawę, że nie jest
doskonały, ale jest w porządku. Podejmuje
zobowiązania, ale również dba o czas na
relaks czy przyjemności. Odczuwa więź
z innymi, potrafi się bawić i śmiać. Miłość
do siebie rodzi się na bazie emocjonalnej
bliskości i zaangażowanej obecności rodziców. Tymczasem współczesny pęd i cyfryzacja nie sprzyja temu wszystkiemu. Niby
jesteśmy w jednym domu, a jakby w innych światach.
Kochane matki! Kochajcie same siebie!
Z Waszej miłości czerpią najbardziej wszy12 Zdrój Ciechociński

Dzieci kochają bezwarunkowo, wszyscy
rodzimy się z taką umiejętnością – kochania siebie i bliskich. Z biegiem czasu często
to gubimy, gdzieś się zaciera. Do psychoterapeutów przychodzą najczęściej ludzie,

Justyna Małecka

Badania dr Kristin Neff pokazują, że im
więcej mamy współczucia wobec samego
siebie, tym więcej możemy osiągnąć w życiu. Nie pomylmy życzliwości z pobłażliwością. Siłą napędową jest pragnienie, by
maksymalnie wykorzystać swój potencjał.
Ćwicząc miłość do siebie, nie staniesz się
egoistą – będziesz skłonny dawać więcej,
nie tylko sobie, ale też innym. Gdy zaczynamy kochać siebie, stajemy się lepsi dla
świata i światu jest lepiej z nami. Otwieramy się na mnóstwo rzeczy. Przyciągamy
miłość. Wchodzimy, jakby na inny poziom
funkcjonowania.

Rodzice, którzy nie kochają sami siebie,
dają dzieciom formalną opiekę, materialny
byt, ale w domu, w którym brakuje miłości, ludzie mogą działać tylko jak roboty
pozbawione uczuć, liczy się grafik i poziomy do osiągnięcia. Pamiętajmy również, że
wszystkie dzieci bez wyjątków karmią się
miłością rodziców! Dlatego kiedy w rodzinie pojawiają się dzieci, dbajmy o związek
– dzieci tego bardzo potrzebują. Nawet
jeśli dochodzi do rozpadu rodziny – kiedy
to rodzice przestają być razem, nigdy nie
przestają być rodzicami. Najbardziej destrukcyjny dla dziecka jest brak miłości – i
to właśnie o to, dzieci najbardziej się martwią w sytuacji rozwodu, o tym opowiadają mali klienci gabinetów psychoterapeutycznych: czy mama, czy tata nie przestaną
mnie teraz kochać?

Autorką zdjęcia jest:

Jednym z najczęstszych problemów osób
dorosłych, z którymi psycholog spotyka
się w gabinecie, to brak miłości do siebie.
Ciągłe krytykowanie, obwinianie, nadmierne wymagania w stosunku do samego
siebie. Często klienci próbują przed tym
uciekać – w aktywność, pracoholizm, ciągle goniąc za sukcesem. Z czasem, to nie
wystarcza i muszą się znieczulić – alkohol
i inne używki. Jednakże żaden podziw,
nagrody, uznanie nie koją emocjonalnego bólu i braku miłości do siebie. Wielu
ludzi postrzeganych jako spełnionych, na
świetnych stanowiskach, posiadających
pozornie wszystko, tylko gra swoją rolę,
nadmiernie kompensując to, jak naprawdę
się czują. Sporo takich osób trafia na terapię, na której to uczą się czuć, myśleć i żyć
inaczej.

scy domownicy. Jesteście bardzo ważne,
znajdujcie czas dla siebie, bo kiedy rozdajecie tak miłość, a nie wlewacie jej w siebie, to w końcu jej zabraknie, a wtedy rodzi
się złość, niechęć, niedostępność, a z czasem uzależnienia, depresja i inne poważne
problemy. Kiedy rodzi się w Tobie złość
– zapytaj samą siebie – o jakiej potrzebie
ona mi mówi? O co muszę zadbać? Na co
znaleźć czas? I zrób to! Regularnie, nie tylko od święta. Mamo, pamiętaj, jesteś filarem – potrzebujesz spokoju, miłości. Kiedy
Ty zachowasz optymalny poziom, wtedy
cały dom będzie wyciszony i spokojnie
szczęśliwy. Tak już jest.

FOTOMIGAWKA

Luty miesiącem miłości. Miłość - o niej
zawsze warto mówić, myśleć, przeżywać.
Jest tak wiele rodzajów miłości – do siebie,
partnera, dzieci, przyjaciół, rodzeństwa,
czy też do domowych pupilów – czasem
to właśnie na nie przelewane są pokłady
miłości. Wszyscy potrzebujemy miłości.

#Zdaniem Psychologa

którzy skarżą się, nie na brak rodziny, tylko
na brak miłości, na miłość warunkową.
Dzieci pragną miłości i akceptacji ponad
wszystko. Każde dziecko potrzebuje przynajmniej jednego dorosłego, który zawsze
będzie w nie wierzył i kochał. Pełnia miłości, bez etykietowania, naprawiania
okazuje się najczęściej najlepszym lekarstwem. Kochaj swoje dziecko takie, jakie
jest i oddziel kochanego dzieciaka od jego
niepokornego zachowania. Twój głos staje
się jego wewnętrznym głosem.
Czy da się kochać nastolatka? Oczywiście,
że tak. Nastolatki, podobnie jak wszyscy
ludzie potrzebują czuć się kochane. Niekiedy może wydawać się to trudne, ale
wierzcie mi, są sposoby, by okazywać im
miłość. Wszyscy chcemy, by nasze dzieci,
kiedy dorosną, były niezależne i samodzielne, więc pozwólmy im tego doświadczać i nie warunkujmy miłości. Kiedy świat
obcina im skrzydła, my mamy im pomagać,
a nie przeszkadzać. Czasem są tu bardzo
trudne historie, ale i z takich, kiedy jest
chęć rodziców, da się znaleźć rozwiązanie.
Wszystkim w związkach życzę: miłości
dojrzałej, dającej poczucie bezpieczeństwa, bo z takiej miłości czerpiemy energię. W takich warunkach panuje szacunek,
otwartość i odwaga mówienia. Kochający dojrzale, pomagają sobie. Wzajemne
umacnianie wiary w siebie to nieodzowny
atrybut dojrzałej miłości. Mów, pokazuj,
że kochasz bliskich. Codziennie wypowiadamy średnio nawet 12 tysięcy słów – zastanów się, iloma z tych słów wzmocniłeś
dziś swoich bliskich?
Monika Kofel-Dudziak

#Na deptaku w Ciechocinku

TYTUS CZAKI
ALDONA NOCNA

ze Stowarzyszeniem „Związek Inteligencji Polskiej”, rok później był już prezesem
zarządu i redaktorem naczelnym wydawanego przez stowarzyszenie pisma „Głos
Inteligencji”. W następnych latach współredagował jubileuszowy numer „Strzelca”
i różne opracowania dotyczące Związku
Strzeleckiego. Był redaktorem naczelnym
„Ziemi Lubelskiej”. Zaangażował się także
w utworzenie tygodnika „Polesie”.

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeżdżało wielu znanych ludzi. Podczas spacerów w alejach parkowych można było spotkać aktorów, polityków, dziennikarzy czy
pisarzy. Cykl „Na deptaku w Ciechocinku”
poświęcony jest ciechocińskim śladom interesujących postaci, a jest ich naprawdę bardzo wiele.
Tytus Czaki przyszedł na świat 4 stycznia
1888 roku w Aleksandrówce, obecnie jest
to ul. Narutowicza w Ciechocinku. Tytus i jego rodzeństwo zostali wychowani
w rodzinie o tradycjach patriotycznych.
Wartością była ojczyzna, poświęcenie dla
niej życia w walce, wiara w odzyskanie
niepodległości Polski mimo kilkudziesięciu lat zaborów i klęski powstań narodowowyzwoleńczych. Po początkowej nauce w Ciechocinku Tytus został uczniem
szkoły średniej we Włocławku, a następnie zdał egzamin do Korpusu Kadetów
im. Aleksandra Suworowa w Warszawie.
Wstępuje do Polskiej Partii Socjalistycznej
i angażuje się w działania Organizacji Bojowej PPS, struktury zbrojnej, której celem
była ochrona działalności rewolucyjnej
partii, jej demonstracji i spotkań, a także
prowadzenie akcji zbrojnych. Tytus Czaki wziął udział w jednej z nich, próbując
wstrzymać ruch kolejowy i unieruchomić
węzeł we Włocławku. Został aresztowany w warszawskim mieszkaniu, w którym
carska policja znalazła broń i materiały
konspiracyjne. Oskarżony za działalność
polityczną trafił do więzienia na Mokotowie, a następnie do Cytadeli. Skazano go
na 2 lata i 8 miesięcy pobytu na Syberii.
W 1906 roku przemierzył więzienny szlak
przez Burtyki w Moskwie i Krasnojarsk.
Trafił do wsi Czołdanka nad brzegiem Leny
w rejonie kireńskim.
Po dwóch latach pobytu na katordze uciekł
z zsyłki pod fałszywym nazwiskiem. Jak
wspominał, był jednym z pierwszych katorżników politycznych z lat 1905- 1906,
który po odsiedzeniu katorgi uciekł z osiedlenia. Udało mu się zdobyć paszport i wydostać z Rosji. Po długiej wędrówce przekroczył granicę i trafił do Krakowa, aby
włączyć się znowu w działalność konspiracyjną. Spotkał się z Józefem Piłsudskim,
przekazując mu tajną przesyłkę zawierającą opis warunków, w jakich przebywali
polscy zesłańcy, oraz z Aleksandrą Szczerbińską, która zajmowała się organizacją
pomocy dla Polaków na Syberii. Czaki nie
zaprzestał walki o wolną Polskę, wstępuje do Konspiracyjnej Centralnej Szkoły
w Krakowie, szkoli się, by zostać instruktorem bojowym. Działa pod pseudonimem
„Kamil” w okręgach bojowych PPS w Królestwie Polskim. Podróżuje między Łodzią
a Warszawą, podejmując zadania bojowe.

Nadal był zaangażowany w działalność
społeczną. W 1922 roku był kandydatem
w wyborach do sejmu z listy Unii Narodowo-Państwowej w okręgu warszawskim
jako przedstawiciel Związku Inteligencji
Pracującej. Niestety, nie uzyskał mandatu.
Pracował w Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny, skupiającej liczne
związki byłych wojskowych o charakterze
piłsudczykowskim. W latach dwudziestych XX wieku sprawował funkcję prezydenta Brześcia nad Bugiem. W 1930 roku
został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

W 1913 r. w jednej z akcji został ranny
w płuco. Wyjechał na leczenie do Zakopanego, gdzie organizował Obwód Podhalański Związku Strzeleckiego, paramilitarnej organizacji społeczno-wychowawczej,
zrzeszającej ludzi, którzy pragnęli walczyć
o wolność Polski.
W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich, polskiej formacji wojskowej, utworzonej 27 sierpnia 1914 roku,
której początek dała sformowana z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Pierwsza Kompania Kadrowa. W 1914 roku Czaki był
komendantem Związku Drużyn Podhalańskich w Zakopanem. Pracował też w Powiatowym Komitecie Narodowym w Tarnobrzegu, który werbował do I Brygady
Legionów. Mianowany podporucznikiem
w 1 Pułku Piechoty, oddziału piechoty
Legionów Polskich, poszedł na linię frontu
i został ranny w pierś.
Po wyleczeniu zajął się pracą dziennikarską. W latach 1916-1918 był redaktorem
„Kultury Polskiej” w Krakowie, a następnie
tygodnika „Strzelec”. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości kontynuował pracę
dziennikarską, współpracując z różnymi
czasopismami. W 1920 roku związał się

#Na deptaku w Ciechocinku

Sprawny organizator okazał się potrzebny w kolejnych latach. Dotychczasowy
kierownik Wydziału Opieki Społecznej
w Urzędzie Wojewódzkim Poleskim 30
marca 1933 roku został mianowany przez
wojewodę warszawskiego na stanowisko komisarza rządowego Tymczasowego
Zarządu Miejskiego we Włocławku, kiedy prezydent miasta Stefan Pachnowski
złożył rezygnację. Tytus Czaki sprawował
funkcję prezydenta Włocławka, rozstrzygał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością wszelkie czynności organów ustrojowych gminy, a jednocześnie
był organem wykonawczym administracji
ogólnej do 27 lutego 1934 r., kiedy zostały
ogłoszone nowe wybory samorządowe.
Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną.
5 stycznia 1944 roku został aresztowany przez Niemców razem z żoną Jadwigą
i kilkoma studentami, uczestnikami tajnego wykładu Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W mieszkaniu Czakich odbywał się
wykład Władysława Okińskiego, kiedy
wkroczyli gestapowcy. Gospodarze i ich
goście trafili na Pawiak. 23 stycznia 1944
roku Tytus Czaki został rozstrzelany razem
z żoną w ruinach getta warszawskiego, na
rogu ulic Kilińskiego i Długiej. Niedługo
potem została stracona jego córka Hanna,
harcerka, w czasie wojny łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji
w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.
Aldona Nocna
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Niech żyje bal!
„W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara…”
Jak karnawał to tylko w przedszkolu "Bajka". Już od samego rana pojawiały się
kolorowe postacie. Przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna
i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca.
Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność
dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł
w miłej, serdecznej atmosferze.
Małgorzata Górecka

MOBILNE PRACOWNIE
DYDAKTYCZNE W „TRÓJCE”

Fot. L. Wasilkowska
W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 3, zostały użyczone
z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku mobilne pracownie dydaktyczne do nauczania
przedmiotów przyrodniczych.
Już w listopadzie i grudniu uczniowie
wraz z nauczycielami mieli możliwość
wykorzystania czujników firmy PASCO
w praktyce, co niewątpliwie wpisuje się
w rozwijanie kompetencji uczniów przy
pomocy nowoczesnych technologii, które
są nieodłącznym elementem dzisiejszych
czasów.
14 Zdrój Ciechociński

Siódmoklasiści w ramach lekcji geografii
dot. form ochrony środowiska przyrodniczego, mogli samodzielnie przeprowadzać
pomiary zasolenia gleby i dokonywać ich
analizy. Na podstawie wcześniej przygotowanego doświadczenia, uczniowie
mieli możliość stwierdzenia, czy rezerwat halofilów (słonorośli) może powstać
w dowolnie wybranym miejscu.
Z kolei czwartoklasiści na lekcji przyrody
dot. układu krwionośnego, dokonywali pomiarów tętna przy wykorzystaniu
czujnika pracy serca w różnych grupach
wiekowych. Zebrane wyniki pozwoliły im

Fot. N. Marciniak
porównać wartości tętna w zależności od
wieku badanych.
Do końca użytkowania mobilnych pracowni, są planowane kolejne lekcje, które
pozwolą uczniom rozwijać kompetencje,
takie jak: smodzielne dokonywanie doświadczeń, obserwacji, analizy wyników
na podstawie wykresów i planowania doświadczeń przyrodniczych.
Nina Marciniak

Poczta walentynkowa w LO
Walentynki to czas wyznawania miłości,

Ogólnokształcącego im. Stanisława Sta-

Ponad 260 walentynek zostało wysła-

sympatii, przyjaźni i szacunku. Zwycza-

szica w Ciechocinku zorganizował pocztę

nych na skrzynki mailowe uczniów i na-

jem w tym dniu jest wysyłanie listów,

walentynkową. W związku z nauczaniem

uczycieli. Wiadomości sprawiły wiele ra-

dlatego Samorząd Uczniowski Liceum

zdalnym odbyła się ona przez internet.

dości odbiorcom i umiliły im dzień.

LICEUM ZBIERA DARY
DLA OBYWATELI UKRAINY
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica nie przechodzi
obojętnie wobec sytuacji na wschodzie.
Z inicjatywy uczniów w szkole zorganizowano zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukraińców. W przeciągu kilku dni
udało się wiele zebrać. Dziękujemy darczyńcom za wielką życzliwość i hojność.
Podziękowania kierujemy również do
Rady Rodziców, która również włączyła
się w inicjatywę.

RÓŻOWA SKRZYNECZKA

Dary zostały przekazane do punktu
zbiórki Stowarzyszenia Szmaragdowy
Paw. Dalej trafią do najbardziej potrzebujących osób, które znajdują się na granicy oraz na terenie Ciechocinka i Włocławka.
Niedawno do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Ciechocinku została przekazana
różowa skrzyneczka ufundowana
dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
Szmaragdowy Paw. Celem inicjatywy jest działanie na rzecz powszechnego dostępu w przestrzeni publicznej do bezpłatnych środków higieny
osobistej na czas menstruacji.
Przez dwa tygodnie lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku, a w zasadzie to na szkolnym profilu na fb, odbywały się dni otwarte. Na czym polegały?
Uczniowie i nauczyciele nagrywali wspólnie filmiki, które pozwalają zobaczyć jak
wygląda nasze codzienne szkolne życie,
kamera zaglądała do sal lekcyjnych, widziała gabinety, przerwy międzylekcyjne.
Dzieci występując w teledysku promującym SP1, mówiły o walorach dotychczasowej edukacji, które same dostrzegły.
Uczniowie starszych klas nagrywali samodzielnie materiały z recytacją wierszy,
które sami napisali.

Uczennice szkoły mogą korzystać
ze skrzyneczek, które znajdują
się w toaletach. Skrzyneczka jest
otwarta dla każdego, kto potrzebuje skorzystać z jej zasobów, bądź ma
ochotę wesprzeć akcję, zostawiając
w skrzynce produkty higieniczne.
Kacper Wieczorkowski

DNI OTWARTE W JEDYNCE
Dni otwarte zazwyczaj organizowane
były stacjonarnie, przyszli uczniowie naszej szkoły mogli przyjść i zobaczyć, jak
wygląda u nas nauka. Niestety przez pandemię organizację spotkania z przyszło-

rocznymi pierwszakami należało przenieść do internetu. Nieważne jednak, czy
zdalnie, czy stacjonarnie, serdecznie zapraszamy w mury ciechocińskiej Jedynki.
Anna Migdalska

GDZIE ZNALEŹĆ SP1 ONLINE:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Strona: www.sp1ciechocinek.szkolnastrona.pl
Facebook: www.facebook.com/sp1ciechocinek
YouTube: Jedynka Ciechocinek
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„BAJKA” JESZCZE WIĘKSZA.
NOWY ŻŁOBEK JUŻ DZIAŁA
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego „Bajka”
dobiegła końca. Nowoczesny budynek przyjął 90 maluchów
ze żłobka i dodatkowych grup przedszkolnych.

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego „Bajka” dobiegła końca. Nowoczesny
budynek przyjął 90 maluchów ze żłobka
i dodatkowych grup przedszkolnych.
Nowy budynek to dwie kondygnacje i blisko 800 metrów kwadratowych nowocześnie urządzonej, przyjaznej zarówno
maluchom, jak i opiekunom, powierzchni.
Dwie przestronne sale zabaw zostały wyposażone w atestowane sprzęty i zabawki
dostosowane do wieku dzieci. Jedno z pomieszczeń funkcjonuje jako sala integracji
sensorycznej z kącikami manipulacyjnymi,
matami sensorycznymi, basenem z piłeczkami czy namiotem relaksacji. W obiekcie
znalazły się także gabinety logopedy, psychologa i pedagoga.
- Nasz nowy obiekt zabezpiecza potrzeby
rozwojowe i edukacyjne dzieci – mówi

Małgorzata Kobusińska, dyrektor Przedszkola Samorządowego „Bajka”. - Bogate
zaplecze edukacyjne sprzyja zdobywaniu
nowych doświadczeń i pomaga poznawać
świat poprzez zabawę. Estetyczna i bezpieczna przestrzeń żłobka pozwoli na spędzenie czasu maluszkom w komfortowych
warunkach – zaznacza.
Budynek mieści żłobek dla 40 dzieci i dodatkowe oddziały przedszkolne dla 50
maluchów. Małgorzata Kobusińska zwraca uwagę, że połączenie żłobka i przedszkola w jednej placówce to ogrom korzyści dla jej podopiecznych. - Połączenie
przedszkola z nowym obiektem pozwoli
przedszkolakom w pełni korzystać z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogiczej.
A zachowanie ciągłości opieki i płynne
przejście dzieci ze żłobka do przedszkola
umożliwi dzieciom zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa związanego z adaptacją
do nowego środowiska – tłumaczy.
Rozbudowa przedszkola i funkcjonowanie
nowych oddziałów zostały sfinansowane
z projektów „Żłobek Bajeczka” i „Rodzicu
czas do pracy”. Wartość inwestycji wyniosła 6,7 miliona złotych, z czego 3 miliony
złotych stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
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OSIREK KIDS
TURNIEJ DLA NAJMŁODSZYCH
W sobotę, 5 lutego w Hali Sportowej przy
ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku odbył
się turniej piłki nożnej Osirek Cup KIDS
dla rocznika 2015. Udział w turnieju wzięło udział pięć drużyn: Zdrój OSiR Ciechocinek, Mustang Ostaszewo, Gryf Toruń,
Olimpia Grudziądz I oraz Olimpia Grudziądz II. Wszystkie drużyny zagrały sys-

temem każdy z każdym. Na turniejach nie
wyłoniono zwycięskiej drużyny w ramach
zdrowej konkurencji i rywalizacji. Turniej
miał być dobrą zabawą dla najmłodszych.
Uczestnikom dziękujemy za wspaniałą piłkarską rywalizację, a kibicom za wspaniały
doping!
Justyna Malinowska

DRAPIEŻNE MYSZKI WYGRYWAJĄ W TURNIEJU WALENTYNKOWYM
19 lutego w Hali Sportowej OSiR w Ciechocinku do walki stanęło 10 drużyn. Ekipy podzielono na dwie grupy, z których
wychodziły po dwie najlepsze. W półfinałach znalazły się takie drużyny jak: JARowcy kontra Siłacze oraz Team Poznan kontra
Drapieżne Myszki.
Drapieżne Myszki zwyciężyły w turnieju,
nie przegrywając żadnego spotkania. Na
drugim miejscu znalazła się drużyna: JARowcy, na trzecim: Siłacze, a na czwartym:
Team Poznań.

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA:
1.Drapieżne Myszki
2.JARowcy
3.Siłacze
4.Team Poznań

Uczestnikom i Kibicom dziękujemy za
przybycie i serdecznie zapraszamy na kolejne nasze imprezy!
Justyna Malinowska

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W CIECHOCINKU
KLASYFIKACJA
KOŃCOWA:
1. Piotr Piaskowski
2. Grzegorz Dzioba
3. Jarosław Jagiełka

22 zawodników rywalizowało w Amatorskim Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego, który 26 lutego odbył się w ciechocińskiej Hali Sportowej. Zawodników
podzielono na 4 grupy. W grupach znajdowało się po 5 i 6 zawodników. Z każdej grupy wychodziło dwóch najlepszych
zawodników, którzy zagrali następnie ze
sobą systemem brazylijskim. Najlepszym
zawodnikiem, który nie przegrał żadnego
spotkania, okazał się być Piotr Piastowski.
Justyna Malinowska
Zdrój Ciechociński 17

KALENDARZ WYDARZEŃ

MAR

18

PIĄ

SPEKTAKL "BABSKI PRZEKRĘT"
Piątek, 18 marca, MCK Kino Zdrój
Świetna komedia w doborowej obsadzie.
Na scenie: Olga Borys, Matylda Damięcka, Ewa Kuklińska, Alicja Kwiatkowska,
Małgorzata Lewińska, Laura Samojłowicz, Agata Załęcka.
Wstęp: bilety w cenie 60 zł/os do nabycia w MCK w Ciechocinku oraz na godzinę przed
spektaklem w Teatrze Letnim. Do zamówień grupowych (powyżej 10 osób) cena: 50 zł.
Więcej informacji pod numerem telefonu 54 234 18-94.

MAR

MAR

MAR

TURNIEJE
BOKSERSKIE
W CIECHOCINKU

KONFERENCJA
ZORGANIZOWANA PRZEZ ZIELONE KUJAWY.

WARSZTATY Z BUDOWANIA BUDEK
LĘGOWYCH

Rozmowy o rzeczach
ważnych. Co z tym
smogiem?

Warsztaty dla rodzin, na których
stworzymy budki lęgowe

09

W Ciechocinku odbędą się
Eliminacje do XII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Kadetek
oraz XXIII Indywidualne
Mistrzostwa
Kujawsko-Pomorskiego OZB.
Szczegółowy program dostępny
jest na stronie
www.osir.ciechocinek.pl

09-13 marca,
Hala OSiR
ul. Lipnowska 11c.

11

MAR

KONKURS Z OKAZJI
DNIA CUKIERNIKA
I PIEKARZA

WARSZTATY
PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY

MCK zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym. Wspólnie
ze swoimi rodzicami upieczcie
pyszne ciasto i przynieście je 15
marca do Miejskiego Centrum
Kultury. Spośród wszystkich
wypieków wybierzemy te najsmaczniejsze i najładniejsze.
Do wygrania tort urodzinowy!

Warsztaty dla rodzin, na
których stworzymy Marzannę i będziemy świętować
pierwszy dzień wiosny.

12

15

19

Koncert duetu Adam
Jędrzejowski/ Marcin
Grabowski. Wstęp wolny

Wstęp 30 zł od rodziny.
Zapisy pod nr tel. 54 283 18 94.

11 marca,
godz. 17:00, MCK
ul. Żelazna 5.

12 marca,
godz. 11:00, MCK
ul. Żelazna 5.

15 marca,
godz. 17:00, MCK
ul. Żelazna 5.

19 marca,
godz. 11:00, MCK
ul. Żelazna 5.

MAR

MAR

MAR

TURNIEJ TRÓJEK
SIATKARSKICH
Z OKAZJI DNIA
KOBIET

KABARET
"ZŁOTA MASKA"

SPORTOWE
TURNIEJE DLA DZIECI

Kabaret “Złota Maska", działający przu Uniwersytecie
dla Aktywnych zaprasza na
spektakl “Życie jest muzyką,
a czasem żartem”.

26 marca na Hali Sportowej OSiR
odbędą się dwa turnieje dla dzieci. O godzinie 9:00 rozpocznie
się Turniej Dwójek Siatkarskic,
natomiast o 11:00 Turniej Trójek
Koszykarskich.

MAR

19

19

WARSZTATY "YOUTUBERSKIE"
Warsztaty „youtuberskie” prowadzone przez Mateusza Szorstkiego.
Zapisy w MCK. Liczba miejsc ograniczona. Koszt: 45 zł
Chcesz zostać youtuberem? Wykorzystaj aktywnie czas i zbuduj swoje
pierwsze studio! W programie nagranie zapowiedzi Twojego kanału,
nauka rejestracji obrazu i dźwięku, ustawiania światła oraz podstaw
montażu w aplikacji na telefon. Czas: 3h. Koszt 45/os. Co zabierasz
ze sobą: wiedzę, jak w domowych warunkach zbudować atrakcyjne
studio youtubera, jak posługiwać się sprzętem do nagrywania obrazu
i dźwięku oraz jak ustawić światło i skomponować kadr, – zmontowany
po zajęciach filmik z zapowiedzią Twojego kanału, – wiedzę jak zacząć
montować swój materiał w bezpłatnej, telefonicznej aplikacji CapCut.

19 marca, godz. 11:00
MCK, ul. Żelazna 5.
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Turniej organizowany
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
szczegóły na stronie
www.osir.ciechocinek.pl

19 marca, 09:00
Hala OSiR
ul. Lipnowska 11c.

26

Wstęp wolny.

26

Wstęp wolny!

Szczegóły na stronie
www.osir.ciechocinek.pl

19 marca, godz. 19:00
Teatr Letni ul. Mikołaja
Kopernika 3.

26 marca, 09:00 i 11:00
Hala OSiR
ul. Lipnowska 11c.

Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń.

REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

MAR
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"SONATA"
projekcja w 2D
Dramat, biograficzny, prod. Polska, czas 1.58
od 15 lat
• 19.02 (sobota) godz. 19.00
• 20.02 (niedziela) godz. 19.00

„Z miłości do mody”
dramat, komedia, prod. Francja,
czas 1.41, od 15 lat
12.03 (sobota) godz. 16.00
13.03 (niedziela) godz. 19.00

„UPS 2! Bunt na Arce”
animacja, prod. Irlandia / Luksemburg,
czas 1.25,
19.03 (sobota) godz. 14.00
20.03 (niedziela) godz. 14.00

„Pies”
komedia, prod. USA,
czas 1.41, od 15 lat
25.03 (piątek) godz. 19.00
27.03 (niedziela) godz. 16.00

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko rezerwacje
dla grup zorganizowanych – minimum 20 osób.
Dla filmów w systemie 3D:
– bilet normalny 24 złotych
– bilet ulgowy 19 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
– zakup okularów polaryzacyjnych 5 złotych

„Mój dług”

dramat obyczajowy, prod. Polska,
czas 1.40, od 15 lat
12.03 (sobota) godz. 19.00
13.03 (niedziela) godz. 16.00

„Matki równoległe”

dramat, prod. Hiszpania,
czas 2.00, od 15 lat

19.03 (sobota) godz. 16.00
20.03 (niedziela) godz. 16.00

„Cyrano ”

dramat, musical, prod. USA,
czas 2.04, od 15 lat
26.03 (sobota) godz. 19.00
27.03 (niedziela) godz. 19.00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i zmian godzin otwarcia kasy.
Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 20 złotych
– bilet ulgowy 15 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
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Odkryj Ciechocinek!
W niebiesko-żółtych barwach.
Solidarni z Ukrainą!
fot. Justyna Małecka

